A Bíblia Inteira num Ano
Lição 2 – “O Livro de Gênesis”
Onde há espaços para preencher, por favor escreva a Escritura mencionada nas suas próprias palavras.
1. “Gênesis” significa origem, fonte, nascença. “No princípio...Deus...”
2. Gênesis é a fundação para o resto das Escrituras. Entra na estrutura do Novo Testamento, sendo citado umas 60
vezes em 17 livros. A sua revelação divina e o facto de Moisés ser o autor é confirmado pelas palavras de Jesus.
Leia Mateus 5:17-30.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
João 7:21-23
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Gênesis diz-nos o princípio de todas as coisas menos Deus:
O princípio do mundo – 1:1-25.
O princípio do homem – 1:26 e capítulo 2.
O princípio do pecado – 3:1-7.
O príncipio da promessa de redenção – 3:8-24.
O princípio de vida em famílias – 4:1-15.
O princípio de civilização – 4:16 a 9:29.
O princípio das nações – capítulos 10 e 11.
O princípio do povo escolhido – capitulos 12 a 50.
e vários outros princípios como julgamento, altares, morte, etc.
3. A Estrutura de Génesis
(1) A PRIMEIRA PARTE – capítulos 1 a 11.
A primeira parte fala de quatro grandes eventos.
1. Criação – capítulos 1 e 2.
2. A Queda do Homem – capítulos 3 e 4.
3. O Dilúvio – capítulos 5 a 9.
4. A Crise de Babel – capítulos 10 e 11.
(2) A SEGUNDA PARTE – capítulos 12 a 50.
A segunda parte fala de quatro grandes personagens.
1. Abraão, o homem de fé – capítulos 12 a 23.
2. Isaque, o filho amado – capítulos 24 a 26.
3. Jacó, cujo nome foi mudado para Israel – capítulos 27 a 36.
4. José na sua vida de sofrimento e glória – capítulos 37 a 50.
4. Criação
(1) Versículo 1 não sugere uma teoria humana, mas é um testemunho divino. Não é dada nenhuma definição
de Deus, nem uma descrição da criação, nem uma declaração da data. É uma declaração de verdade divina.
Aceite a primeira frase das Escrituras e terá pouca dificuldade em aceitar o resto da Palavra de Deus.
(2) O homem foi criado na imagem e semelhança (caráter ou modelo) de Deus. Leia Gênesis 1:26-27 e 2:7. A
melhor descrição deste acontecimento é exactamente como a Palavra de Deus diz, “...e soprou em seus

5.

6.

7.

8.

narizes o fôlego da vida: e o homem foi feito alma vivente.” Leia 1 Tessalonicenses 5:23. Deus é três partes.
Quais são as três partes do homem? _____________________________________
(3) No sétimo dia, Deus descansou – no Sábado – 2:2-3. Veja também Hebreus 4:9-10.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
A Queda do Homem – capítulos 3 e 4
(1) A TENTAÇÃO – 3:1-6 (veja Satanás lançando dúvidas sobre a Palavra de Deus no versículo 1, a primeira
mentira no versículo 4, e o apelo à soberba da vida no versículo 5). Satanás capturou o ouvido, o olho, e
desejo interior. Em 1 João 2:16, veja o “homem natural”. _________________________________________
________________________________________________________________________________________
(2) O CEDER – versículo 6
Romanos 5:12 ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(3) OS RESULTADOS – versículos 7 a 24. Uma nova auto-consciência e a perda da inocência – versículo 7;
vergonha e temor – versículo 10; dor – versículo 17; espinhos – versículo 18; suor – versículo 19.
(4) A GRAÇA DE DEUS – 3:9 e 15.
Deus procurou Adão – versículo 9.
A promessa de um Redentor – versículo 15 – Este versículo podia ser traduzido, “... haverá ódio intenso
entre Satanás e Cristo. Eventualmente, Cristo esmagará a cabeça de Satanás e Satanás somente causará
uma nódoa negra no calcanhar de Cristo.”
ESTA É A PRIMEIRA PROFECIA DIRECTA DE JESUS CRISTO ENCONTRADA NA BÍBLIA.
Isaías 53:5 _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2 Coríntios 5:21 ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(5) O FRUTO DE PECADO – 4:3-5, 8, 25 – a linhagem de Caím e os “filhos do homem” – o primeiro homicídio e o
nascimento de Seth, uma descendência espíritual.
O Dilúvio – capítulos 5 a 9
(1) O Livro das gerações de Adão a Seth – 4:25 a 5:3.
(2) No capítulo 6, vemos a mistura dos filhos de Deus (uma linhagem espíritual) e os filhos de homem (uma
linhagem carnal).
2 Coríntios 6:14 ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(3) Capítulo 7 traz julgamento como resultado dos acontecimentos de 6:5-7. Um homem achou graça aos olhos
do Senhor – Noé. Génesis 6:8. Mateus 24: 37-39. _______________________________________________
________________________________________________________________________________________
(4) O “concerto” (aliança ou pacto) que Deus faz com Noé – 9:8-17.
O Crise de Babel – capítulos 10 e 11
(1) As gerações dos filhos de Noé – capítulo 10.
(2) A confusão de Babel – capítulo 11.
A razão desta acção de Deus foi porque as pessoas recusaram o propósito de Deus que era: multiplicarem-se
e espalharem-se sobre a face da terra e assim espalharem também o nome e a fama de Deus. Versículo 4,
“...edifiquemos nós uma cidade... e façamo-nos um nome...” Versículos 7 e 8 – Deus fez isto para obrigá-los a
espelhar sobre a face da terra. “Babel” quer dizer “confusão”. Esta cidade era a “capital” do reino de
Nimrod – 10:9-10.
Abraão – capítulos 12 a 23.
(1) A sua chamada – 12:1 e Actos 7:2.
(2) O concerto com Abraão – 12:2-3; Actos 7:3.
As 7 promessas de Deus:

(a) Far-te-ei uma grande nação.
(b) Abençoar-te-ei.
(c) Engrandecerei o teu nome.
(d) Tu serás uma bênção.
(e) Abençoarei os que te abençoarem.
(f) Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
(g) Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
(3) Este concerto foi confirmado várias vezes:
13:14-18
17:6-8
26:1-5
15:1-21
22:15-18
28:13-15
(4) Abraão foi um homem de fé. Hebreus 11:8-19. __________________________________________________
________________________________________________________________________________________
9. Isaque – Gênesis 24 a 26 (primeiro leia capítulo 17:15-19)
(1) Filho único e obediente – 22:1-8.
(2) Uma esposa para Isaque – Rebeca – capítulo 24.
(3) Pai de Esaú e Jacó – “duas nações num ventre” – 25:23-26. Hebreus 11:17-20 _________________________
________________________________________________________________________________________
(4) O concerto de Abraão confirmado a Isaque – capítulo 26.
10. Jacó – capítulos 27-36 (“Israel”)
(1) A bênção roubada do seu pai, Isaque – capítulo 27.
(2) O concerto de Abraão confirmado a Jacó – 28:13-15.
(3) Os doze filhos de Jacó:
Rúben – 29:32
Gade – 30:13
Simeão – 29:33
Aser – 30:13
Levi – 29:34
Isacar – 30:18
Judá – 29:35
Zebulom – 30:20
(linhagem de Cristo – Gen 49:8-10)
José – 30:24
Dã – 30:6
Benjamim – 35:18
Naftali – 30:8
Estes se tornarão nos doze tribos de Israel – 49:28.
(4) O nome de Jacó mudou para Israel – 32:28.
11. José – capítulos 37-50.
(1) Não há nenhuma palavra contra José encontrada nas escrituras.
(2) Ele era o filho preferido – 37:3.
(3) Foi vendido por 20 peças de prata e levado a Egipto – 37:20-36.
(4) Foi humilhado e exaltado em Egipto – capítulos 39 a 48.
(5) Jacó (Israel) entra no Egipto com toda a sua casa (46:27) que são 70 pessoas. Actos 7:14 diz 75, talvez
referindo-se às 5 mulheres dos filhos de Jacó. Em Gênesis 46:26 o número é 66 “que saíram da sua coxa”.
No versículo 27 o número é 70 da “casa de Jacó” incluindo os 66, José e os seus 2 filhos (Manassés e Efraim)
e Jacó.
(6) José é o “tipo” ou “figura” mais completa de Jesus encontrada na Bíblia. Estes são alguns exemplos:
(a) Ambos eram amados pelos seus pais – Gênesis 37:3; Mateus 3:17.
(b) Ambos eram pastores – Gênesis 37:2; João 10:11-14.
(c) Ambos foram severamente tentados – Gênesis 37:26; Mateus 4:1.
(d) Ambos foram levados para o Egipto – Gênesis 37:26; Mateus 2:14-15.
(e) Ambos foram vendidos pelo preço de um escravo – Gênesis 37:28; Mateus 26:15.
(f) Ambos foram exaltados depois dos seus sofrimentos – Gênesis 41:41; Filipenses 2:9-10.
Há muitos mais exemplos, mas esta lista dá para perceber a ideia de um tipo ou uma figura no Velho
Testamento que se torna numa realidade no Novo Testamento.

(7) A profecia e a bênção dos tribos de Israel – capítulo 49. Hebreus 11:22.
Então, vemos no livro de Gênesis que o objectivo de Deus foi prover uma família através de qual o Redentor
prometido viria. Gálatas 3:14 _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

O QUE CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO?
Onde se encontra a primeira profecia de Jesus Cristo em Gênesis? _________________________
Quando começou o Sábado? _________________________
Numa palavra, descreve a queda do homem. _________________________
Onde está Israel no fim de Gênesis? _________________________
Quais são os 4 eventos importantes em Gênesis?
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
4. __________________________________________________
Quais são as 4 personagens importantes em Gênesis?
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
TRABALHOS PARA CASA:
1. Leia Êxodo – 6 capítulos por dia OU 1 a 7, 12 a 14, 19, 20, e 26 a 33.
2. Reveja esta lição de Gênesis.
3. Marca informações importantes desta lição na sua Bíblia.
4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia.

